
WOODSIDE HIGH
ÖNEMLI BILGILER

GCSE Resim ve Tasarım
• Yaratıcı, bağımsız, iyi gözlem ve çizim becerilerine sahip olmalısınız
• % 60’ı kurs olduğu için yapılması gereken ödevleri zamanında teslim etmeniz gerekir 
• Ders dışında portföy çalışmalarına zaman ayırmalısınız

GCSE Ticaret

• Sınavın en az %10’u sayısal becerileri değerlendirmeye aldığı için, bu becerilere (hesaplama ve 
yorumlama) sahip olmalısınız

• Genişletilmiş sınav sorularını (12 puanlık sorular) cevaplamanız gerekecek 
• İşle ilgili okul gezilerine katılacak ve okulu ziyaret edecek farklı girişimcilerden bilgilerinden 

yararlanacaksınız

GCSE Biyoloji
(Ayrıştırılmış Fen Bilgisi)

• Ayrıştırılmış Fen Bilgisi okumak istiyorsanız, o zaman Bay Mason (Bölüm Başkanı) veya Bayan 
Myskow (Bölüm Başkan Yardımcısı) ile konuşmalısınız

• Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinin tümüne gireceksiniz; bu derslerden sadece birini 
seçemezsiniz

• Dersler A Level Fen Bilgisi müfredatından konular içerdiği için daha fazla çaba sarfetmeyi 
gerektiriyor

• Sınav süresi, Kombine Fen Bilgisi sınav süresinden daha uzundur - 1 saat 10 dakika yerine 1 
saat 45 dakika sürecektir

GCSE Kimya
(Ayrıştırılmış Fen Bilgisi)

• Ayrıştırılmış Fen Bilgisi okumak istiyorsanız, o zaman Bay Mason (Bölüm Başkanı) veya Bayan 
Myskow (Bölüm Başkan Yardımcısı) ile konuşmalısınız

• Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinin tümüne gireceksiniz; bu derslerden sadece birini 
seçemezsiniz

• Dersler A Level Fen Bilgisi müfredatından konular içerdiği için daha fazla çaba sarfetmeyi 
gerektiriyor

• Sınav süresi, Kombine Fen Bilgisi sınav süresinden daha uzundur - 1 saat 10 dakika yerine 1 
saat 45 dakika sürecektir

GCSE Vatandaşlık
• Farkındalık yaratma ve kampanya organize etmeye ilgili olmalısınız. Genel notlarınızın  %15’ini 

oluşturan bir arastisma yapmanız gerekmektedir
• Genişletilmiş sınav sorularını, size verilen zaman süresinde yanıtlamanız gerekir
• Derste konuşulan güncel siyasi tartışmaları araştırabilmeniz gerekir

Kombine Fen Bilgisi

• Bu ders sadece sınavla değerlendirilir, derste yapılan çalışmalar değerlendirmeye tabi değildir
• 2 Biyoloji, 2 Kimya ve 2 Fizik sınavı olmak üzere toplamda 6 sınava gireceksiniz
• Her sınav 1 saat 10 dakika sürecek ve her birinden en fazla 60 puan alabileceksiniz 
• Sınavda, ya Temel ya da Yüksek seviye sorularını cevaplayacaksınız. Temel seviyede alabileceğiniz 

en yüksek not 5, yüksek seviyede ise 9’dur

GCSE Bilgisayar Bilimi

• Notunuzu, %100 final sınavlarında vereceğiniz cevaplar belirleyecek
• Program yazılımından keyif almanız, bir problemle karşılaştığınızda o problemi çözebilmek 

için denemeye devam etme isteğinizin olması gerekir. Hata yapmaya ve bu hataladan ders 
çıkartmaya hazır olmalısınız 

• Öğreneceğiniz programlama tekniklerini anlamak için teknik bir zekaya, karmaşık 
programlama sorununa çözüm geliştirmek içinse bunları bir araya getirecek yaratıcı bir zekaya 
ihtiyacınız var.



Cambridge Nationals Yaratıcı 
Medya

• Değerlendirilen 4 üniteden 3’ü ders çalışmalarına dayanır 
• Bilgisayarda bir şeyler yaratmaktan keyif alıyorsanız, Yaratıcı Medya dersini seçebilirsiniz. 

Yaratıcı Medya, medya sektörü odaklı (film, televizyon, web geliştirme, oyun ve animasyon da 
dahil olmak üzere) ve merkezinde bilgi teknolojisi barındıran bir derstir.

GCSE Tasarım Teknolojisi

• Çizim becerisine sahip olmakla beraber, farklı araç-gereçler, metodlar ve malzemeler hakkında 
da bir fikre sahip olmalısınız

• Bilgisayar Destekli Tasarım hakkında bilgi sahibi olmanız iyi olur
• Sorun çözme becerileriniz üzerinde test edileceksiniz. Dolayısıyla günlük karşılaştığımız 

sorunları çözebilecek yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımınız olmalı

GCSE Tiyatro
• Ders notunuzun % 70’inin yazılıya dayanacağının farkında olmalısınız
• Seyirci ve sınav yapan kişinin önünde performans sergileyeceksiniz
• 11. sınıfta işleyeceğiniz derslerin hiç bir bölümünden ikinci kez sınava giremezsiniz
• Bu kurs için canlı tiyatro izlemek zorunlu

GCSE Ekonomi

• Bu ders güçlü bir matematik becerisi gerektirir. Yüzde, faiz ve ortalama hesaplayacaksınız. 
Alınan ekonomik kararları desteklemek ve haklı göstermek için yapılan grafik ve tabloların 
nasıl oluşturulacağını ve yorumlanacağını anlamanız gerekir. Bilginizi analitik yazı ile 
gösterilmelisiniz.

• Sınavlar, daha kapsamlı cevapların yanı sıra karmaşık hesaplamaları da içermektedir. Politika 
ve Coğrafya’ya ilgi, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi anlayışınızı da zenginleştirecektir.

GCSE İngilizce

• Bu derste öğrenciler, edebi ve edebi olup kurgusal olmayan metinler de dahil olmak üzere, 19., 
20. ve 21. yüzyıllara ait çeşitli metinlerle ilgileneceklerdir

• GCSE İngilizce dersi, diğer derslerde gerekli olan okuma ve etkili yazma becerilerini geliştirir
• Ayrıca, oğrenciler 10.sınıftayken ilgi duydukları herhangi bir konuda fikirlerini sunma fırsatı 

veren bir sözlü sunum yapacaktır

GCSE İngiliz Edebiyatı

• Bu derste öğrenciler, edebi ve edebi olup kurgusal olmayan metinler de dahil olmak üzere, 19., 
20. ve 21. yüzyıllara ait çeşitli metinlerle ilgileneceklerdir

• GCSE İngilizce dersi, diğer derslerde gerekli olan okuma ve etkili yazma becerilerini geliştirir
• Ayrıca, oğrenciler 10.sınıftayken ilgi duydukları herhangi bir konuda fikirlerini sunma fırsatı 

veren bir sözlü sunum yapacaktır

BTEC Technical Award Girişim
• Temel sayısal becerilere sahip olmanız gerekiyor
• Ödevleri zamanında teslim edebilmeniz için zaman yönetiminizin iyi olması gerekir
• Ödevlerinizi ders saatleri dışında bitirmeniz gerekecektir

GCSE Film Çalışmaları

• Siyah beyaz filmler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bir dizi film izleyecek ve 
inceleyeceksiniz. 

• Final notunuzun% 70’i yazılı sınavlardan gelecek 
• Ayrıca, seçtiğiniz bir tarzda hayal ettiğiniz bir film için yaratıcı olmanız ve kendi senaryounuzun 

bir bölümünü yazmanız gerekecektir.

GCSE Yiyecek Hazırlama ve 
Beslenme

• Baskı altında çalışabilmelisiniz - zamanlama çok önemli
• Hijyen, gıda güvenliği ve mutfak temizliğinin önemini her zaman göstermeniz gerekecektir
• Notunuzun % 50’si yazılıdan geldiği için teori ve pratik arasındaki bağı kurmanız beklenecektir

GCSE Fransızca
• Iyi bir dilbilgisi, konusma yetenegi ve Fransızca konuşulan ülkelerin kültürel değerleri de dahil 

olmak uzere yüksek düzeyde bir dil becerisine sahip olmanız gerekir
• Derse zaman ayirmaniz ve bağımsız çalısma yapmaya hazır olmanız gerekir 
• Sınavın konuşma ve yazma bileşenleri için hazırlıklı olmanız gerekmektedir

GCSE Coğrafya
• Sınavın % 10’unu, matematik ve istatistik kullanımı oluşturmaktadır
• Sınavlar 12 puanlık genişletilmiş sorular içerir 
• Son değerlendirme notunun % 15’ini saha çalışması oluşturduğundan, saha çalışması yapmaya 

hazırlıklı olmalısınız.

BTEC Sağlik ve Sosyal Bakım

• Final notunuzun% 60’i dahili olarak değerlendirilen ders çalışmasına dayanacaktır
• Ödevleri zamanında teslim etmeniz için motivasyonunuzun yüksek olması ve ders saatleri 

dışında çalışma azmi gerekecektir
• Kurs değerlendirme biçimleri değişebilir - rol değişimi, röportaj ve yazılı ödev içerebilir
• Hepsine eşit şekilde katılmaya hazır olmalısınız



GCSE Tarih

• Verilen notların % 50’si yazılan makale içindir
• İyi bir dilbilgisi düzeyi gerektirir - yazdığınız makalede, noktalama işaretleri ve dilbilgisi 

kurallarına bakılacaktır
• Kaynak çalışması, farklı metinlerden çıkarımlar yapma ve kaynakların kullanımını anlama 

yeteneğinizi göstermeniz gerekmektedir

GCSE Matematik
• İki düzey mevcuttur: Temel ve Yüksek 
• Temel: 1’den 5’e kadar
• Yüksek: 4’ten 9’a kadar
• Kurs süresince yapılan değerlendirmeler, sınav giriş seviyenizi belirleyecektir.

GCSE Müzik
• İyi düzeyde bir enstrüman çalma deneyimine sahip olmanız gerekir 
• Müzik Teknolojisi Bilgisi, müzik kompozisyonu yazma konusunda yardımcı olacaktır 
• Performans becerilerinizi ve güveninizi geliştirmek için enstrümantal derslere katılmanız 

gerekecektir

BTEC Technical Award Müzik

• Size verilen konuda, bir portföy araştırmanız, planlamanız ve harmanlamanız gerekecektir. 
• Ödevlerinizi zamanında tamamlayıp teslim etmeniz çok önemli, bu da ders dışında ekstra 

çalışmanızı gerektirmektedir
• Enstrümantal derslere ve kulüplere katılmak konusunda organize ve kararlı olmanız 

gerekmektedir

GCSE Beden Eğitimi
• En az 2 spor dalında okul takımı için oynamanız gerekir
• Kursun % 70’inin teori temelli olduğunu, iki yazılı ve derste yazılan makalelerin toplamından 

oluştuğunu unutmayın
• Özellikle Biyoloji olmak üzere, Fen Bilgisinden keyif almanız ve iyi olmanız gerekmektedir

GCSE Fizik
(Ayrıştırılmış Fen Bilgisi)

• Ayrıştırılmış Fen Bilgisi okumak istiyorsanız, o zaman Bay Mason (Bölüm Başkanı) veya Bayan 
Myskow (Bölüm Başkan Yardımcısı) ile konuşmalısınız

• Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinin tümüne gireceksiniz; bu derslerden sadece birini 
seçemezsiniz

• Dersler A Level Fen Bilgisi müfredatından konular içerdiği için daha fazla çaba sarfetmeyi 
gerektiriyor

• Sınav süresi, Kombine Fen Bilgisi sınav süresinden daha uzundur - 1 saat 10 dakika yerine 1 
saat 45 dakika sürecektir

GCSE Fotoğrafçılık
• Hem sanat hem de yazılı analiz içeren bir portföy hazırlayacaksınız 
• Tamamen pratiğe dayalı olacağı beklentisi olmadan, konuyla ilgili kapsamlı yazı yapabilmeli ve 

bu konuda ve istekli olmalısınız
• Haftada bir kez Sanat / Fotoğraf kulübüne katılmaya istekli olmalısınız.

GCSE Din Bilgisi

• Gerektiğinde dini metinlere ve / veya kutsal metinlere başvurabilmeniz gerekir
• Öğrendiklerinizin akılda kalması için alıntıları ve öğretileri düzenli olarak gözden geçirmeniz 

gerekir 
• Genişletilmiş sınav sorularını, size verilen zaman süresinde yanıtlamanız gerekir
• Derste konuşulan güncel dini sorunları ve tartışmaları araştırabilmeniz gerekir

GCSE Sosyoloji

• Anahtar terimler, teoriler ve çalışmalar da dahil olmak üzere çok sayıda sosyolojik içeriği 
ezberlemeniz istenecektir. Bu, öğrendiklerinizi ders dışında düzenli olarak gözden geçirmenizi 
gerektirmektedir.

• Genişletilmiş sınav sorularını, size verilen zaman süresinde yanıtlamanız gerekir
• Derste konuşulan güncel sosyolojik sorunları ve tartışmaları araştırabilmeniz gerekir

GCSE İspanyolca
• İyi bir dilbilgisi, konuşma yeteneği ve İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel değerleri de 

dahil olmak üzere yüksek düzeyde bir dil becerisine sahip olmanız gerekir
• Derse zaman ayırmanız ve bağımsız çalışma yapmaya hazır olmanız gerekir 
• Sınavın konuşma ve yazma bileşenleri için hazırlıklı olmanız gerekmektedir

GCSE İstatistik

• İstatistik eğitimi almakla ilgileniyorsanız, o zaman Bayan Yooyai (Matematik Bölüm Başkanı) 
veya Bay Walker (Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı) ile konuşmalısınız 

• İçerik% 100 Matematik tabanlıdır. 
• Matematiksel içerik, yüksek GCSE Matematik seviyesinin de ötesine geçer, bu nedenle 

Matematikte zaten yüksek düzeye sahip olmalısınız


